IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

UTRIP VARŠAVE
Urša Kanjir

Naše potovanje v Varšavo zaradi samo geodetske narave tokrat ni bilo ravno »šerugovsko«, se pa
lahko vseeno poistovetimo z znanim popotnikom, če izhajamo iz načela, da je vsako potovanje
potovanje k ljudem. Združeni pod različnimi zastavami sveta smo od 13. do 19. julija delili usodo
že četrte poletne šole ISPRS1 Student Consortium (SC) z naslovom »Natural environment
management, monitoring and conservation« (Upravljanje, nadzorovanje in ohranjanje naravnega
okolja). Letošnja gostiteljica je bila varšavska Univerza za naravoslovne vede (Warsaw University
of Life Sciences), znotraj katere nas je za en teden posvojila Fakulteta za gozdarstvo.
Po mehkem pristanku smo mesto parkov in katedral začeli spoznavati že, ko smo se na podlagi
zemljevidov in drugih navodil podali z železniške postaje iskat svoj enotedenski dom. Iz
majajočega se hotela na tirih smo se elegantno predali naročju in skrbi organizatorjev.
Prvo jutro nas je veličastno prebudilo sonce, ki nam je bleščalo neposredno v sobo študentskega
doma v naselju Ursynów, kjer smo bili nastanjeni. Iz prepričanja, da nam je uspelo zamuditi že
začetna predavanja, smo hitro prekinili horizontalno mirovanje, a so nas kmalu položili nazaj v
posteljo urini kazalci, ki so kazali šele dobre štiri zjutraj. Seveda, pozabili smo, da ima poletna
razigranost na bolj severnih koordinatah drugačen pridih (Varšava se nahaja na fi=52°15'0'' N,
=21°00'0'' E), jasno nam je postalo tudi, da z dolgim spancem tukaj ne bo nič. Počakali smo, da
napoči pravo jutro, ko smo najprej pozdravili poljske kuharice na zajtrku, nato pa se prestavili
na platformo daljinskega zaznavanja.
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Režija letošnje poletne šole je bila prava umetnost, saj so organizatorji poskrbeli za res dobro in

Slika 1: Med predavanji

Slika 2: Druženja

1

ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) je kratica za Mednarodno združenje za fotogrametrijo in daljinsko
zaznavanje.
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IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO
Slika 3: Mestni trg v stari Varšavi

profesionalno izvedbo dogodka. Predavanja, ki so jih vsak dan vodili drugi profesorji z različnih
evropskih univerz, so zajemala cel spekter zahtevnosti; od osnovnih definicij do specifičnih
snovi, pri katerih ni bilo težko izgubiti rdeče niti. Torej je bilo poskrbljeno tako za začetnike kot
za profesionalce, ki pa so po predavanjih še skupaj aplikativno preskusili teoretično znanje na
zanimivih praktičnih primerih v ustreznem programskem okolju.

Zahteven urnik predavanj je dovoljeval tudi poljske kulinarične odlete med odmori, zemeljsko
hrano, ki vsekakor potrebuje dodatne atome energije za prebavo. Rečeno drugače: edino, kar
smo pogrešali v Varšavi, je bila zelenjava – če si seveda iz te kategorije drznemo izvzeti zelje. Prav
tako niso družabni dogodki prav nič zaostajali za povprečjem – vsak večer smo se pripravljeni
spopadali z novimi preizkušnjami. Tako smo, ne samo na začudenje nas udeležencev, ampak
tudi samih organizatorjev, že prvi večer reševali uganko plesočih napol golih brazilskih plesalk
sambe sredi glavnega mesta Poljske. Nekako smo se kmalu zedinili, da je vsega gotovo kriv
internacionalnost, ki se je bleščala tudi druge dni med raznimi športnimi aktivnostmi, ogledi
mesta, pikniki in druženji nasploh. In ker se je gostujoča Fakulteta za gozdarstvo držala svojega
bistva, smo imeli en večer piknik tudi v gozdu Kabacki, ki je dostopen že z metrojem in kljub
bližini velemesta daje občutek čiste divjine. Sploh če imaš še takšno srečo, da se na poti domov
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Novost letošnjega programa je bila enodnevna konferenca SC na temo, povezano s poletno
šolo, ki je postregla s predstavitvami raziskav mladih profesionalcev. Za mlade avtorje je bila to
odlična izkušnja in odskočna deska v svet »velikih konferenc«.
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Slika 4: Vsi udeleženci SC SS 2009

izgubiš v njem, in to v spremstvu čistokrvnih Varšavčanov.
Na koncu sicer nismo delili vprašalnikov, ampak se nam zdi, da je poletna šola spet dosegla
svoj namen; domov je poslala kup navdušenih geo-mladičev, ki so si zopet potrdili smiselnost
obiska takšnih dogodkov.
Za dodan smisel ter pogumno finančno in materialno pomoč kljub recesiji pa se najlepše
zahvaljujemo naslednjim podjetjem:
- Geoservis
- VBS
- Grangeo
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- Najtim
- Izvir – Plan
- GEO biro NG
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prav tako se ob tej priložnosti še posebej lepo zahvaljujemo Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,
ki je omogočila tisk študentske revije Newsletter Student Consortium. Hvala!
Urša Kanjir
E-pošta: ursa.kanjir@gmail.com
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